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Annwyl Mr Clubb 
 
Cais am Wybodaeth – ATISN 8812 
 
Ysgrifennwyd atoch ar 29 Medi a 1 Hydref mewn perthynas â’ch cais. Roeddech yn 
gofyn am pob gohebiaeth gan Adran Amgylchedd ac Adran Trafnidiaeth Llywodraeth 
Cymru, sy’n crybwyll yr enw ‘Gareth Clubb’, o 1 Ebrill 2013 i 12 Medi, 2014.   
 
Yn ein e-bost i chi ar 29 Medi, eglurwyd fod eich cais gwreiddiol yn gofyn am yr 
wybodaeth uchod ar draws Llywodraeth Cymru gyfan yn debygol o fod yn fwy na'r 
terfyn priodol. Er gwaethaf i chi ganolbwyntio eich cais i ddwy Adran, yr wyf wedi dod 
i'r penderfyniad y bydd hi dal yn costio mwy na'r terfyn priodol a sefydlwyd yn y 
Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd Priodol) 2004 i 
ystyried eich cais.  Y terfyn priodol a bennwyd ar gyfer y llywodraeth ganolog yw £600.  
Wrth gyfrif a yw eich cais yn mynd y tu hwnt i’r terfyn priodol ai peidio, gallaf ystyried yr 
amser y mae’n debygol o’i gymryd i bennu a oes gennym yr wybodaeth, dod o hyd i’r 
wybodaeth, ei hadalw a thynnu’r rhannau perthnasol ohoni. Os amcangyfrif y byddai’n 
cymryd mwy na 24 o oriau gwaith i gwblhau’r tasgau hyn bydd eich cais wedi mynd y 
tu hwnt i’r terfyn. 
 
Wrth wneud fy mhenderfyniad y byddai delio â'ch cais yn fwy na'r terfyn priodol, 
ymgymerwyd chwiliad ar ein system ffeilio electronig.  Gwnaeth y chwiliad edrych am 
yr enw Gareth Clubb mewn unrhyw le yn unrhyw ddogfen, ffeil, ffolder neu ‘e-clip’ o 
fewn y ffrâm amser penodedig.  Dychwelwyd 3,102 o ganlyniadau.  Ni fydd rhai o'r 
eitemau hynny yn eitemau o ohebiaeth. Er enghraifft, bydd yna ffeiliau, ffolderi neu e-
glipiau sydd wedi cael eu sefydlu ar gyfer pob un o'r ceisiadau rhyddid gwybodaeth 
sy'n cynnwys yr enw Gareth Clubb. Oherwydd y term chwilio eang yn eich cais, nid 
yw'n bosibl i hidlo'r chwiliad i ardal adrannol. Bydd rhai dogfennau yn ddogfennau 
dyblyg wedi copïo i fwy nag un swyddog. Yn ogystal, nid ydym bob amser yn gwneud i 
mewn i gofnod swyddogol bob e-bost a anfonwyd neu a dderbyniwyd. Felly gwnaeth 
un swyddog allweddol yn yr Adran Drafnidiaeth chwiliad ar gyfer pob gohebiaeth a 
ddelir gan y person a oedd yn cynnwys yr enw Gareth Clubb, o fewn yr amserlen a 
bennir.  Mae chwiliad arall felly ei wneud gan un unigolyn allweddol yn yr Adran 
Drafnidiaeth ar gyfer pob gohebiaeth a ddelir gan y person a oedd yn cynnwys yr enw 
Gareth Clubb, o fewn y cyfnod benodedig. Gwnaeth y chwiliad hwnnw ddychwelyd 
350 o eitemau. Byddai angen hefyd i nifer o unigolion eraill ar draws y ddwy Adran 
penodedig i wirio eu cofnodion answyddogol. 
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Mae’r holl waith yma yn cael ei gynnwys yn yr ymarfer terfyn priodol er mwyn lleoli, 
adfer a thynnu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani.  Yn seiliedig ar y nifer o eitemau y 
dychwelwyd a'r amser a gymerir i fynd drwy bob un i adfer a thynnu 'r wybodaeth 
berthnasol, yr wyf wedi amcangyfrif y byddai'n cymryd dros 24 o oriau gwaith. Yn 
ogystal â hyn, byddai angen hefyd amser i chwilio cofnodion e-bost archif o weithwyr 
sydd eisoes wedi gadael y sefydliad. Gan fod hyn yn fwy na'r terfyn priodol a 
sefydlwyd yn y Rheoliadau Rhyddid Gwybodaeth a Diogelu Data (Terfyn a Ffioedd 
Priodol) 2004 o, yr wyf wedi penderfynu peidio prosesu eich cais. 
 
Mae'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu arweiniad i'r rhai sy'n gwneud 
ceisiadau, http://ico.org.uk/for_the_public/official_information sy'n argymell y dylai 
ceisiwr osgoi cyflwyno ceisiadau eang iawn neu ar hap yn y gobaith y bydd yn dal 
rhywbeth nodedig neu ddefnyddiol.  Efallai dymunwch ail-lunio eich cais, er enghraifft, 
yn gofyn am ddogfennau sy'n cynnwys gwybodaeth benodol a fyddai'n helpu ni i ddod 
o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdani.  Byddaf yn ystyried eich cais 
diwygiedig fel cais newydd. 
 
Os ydych o’r farn nad wyf wedi dilyn y cyfreithiau priodol, neu os ydych yn anfodlon ar 
yr ymateb hwn, gallwch ofyn am adolygiad mewnol drwy ysgrifennu at: 
 
Jeff Collins, Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Seilwaith 
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth 
Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ 
jeff.collins2@wales.gsi.gov.uk  
  
Wrth fynd i’r afael ag unrhyw bryderon, byddwn yn dilyn yr egwyddorion a nodir yng 
Nghod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gwynion sydd ar gael ar-lein yn 
www.cymru.gov.uk neu drwy’r post. 
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Ond fel arfer 
dylech roi cyfle i ni gynnal adolygiad mewnol cyn ichi gwyno wrth y Comisiynydd 
Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 
 
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF 
Ffôn: 01625 545 745 / Ffacs: 01625 524 510 
E-bost: casework@ico.gsi.gov.uk  
 
Hefyd, os credwch fod camweinyddu wedi digwydd wrth ymdrin â'ch cais gallwch 
gwyno wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Gellir cysylltu ag ef yn: 
 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5LJ 
 
Yn gywir 
 
 
 
 
Matthew Jones  
Peiriannydd Prosiect 
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